
  

 

Cēsīs norisinājies izglītojošs seminārs piesārņotas grunts paraugu noņemšanā  
 
Cēsīs, Rūpniecības ielā, teritorijā, kurā padomju varas gados tika uzglabāts mazuts un šķidrais 
kurināmais, Centrālās Baltijas reģiona Interreg IV A programmas projekta „Becosi” ietvaros, 
28. septembrī notika seminārs „Izglītojoša paraugu noņemšana”. 
Izglītojošā parauga noņemšanā piedalījās Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centra, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un SIA „Cēsu siltumtīkls” pārstāvji. 
Semināru organizēja projekta partneri no Latvijas – Vidzemes plānošanas reģions un Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Semināra ievadā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra projekta vadītājs Intars Cakars informēja par projekta „Becosi” plānotajām aktivitātēm. Īpaši 
pozitīvi atzīmējama Cēsu novada pašvaldības un SIA „Cēsu siltumtīkli” ieinteresētība vides 
problēmas risināšanā un atbalsts projekta ieviešanā. 
SIA „Cēsu siltumtīkli” direktors Jēkabs Blaus uzsvēra nepieciešamību meklēt atbalstu iespējamā 

piesārņojuma riska novēršanai, piesārņotās vietas sanācijai. Jēkabs 
Blaus semināra dalībniekus informēja par izpētes teritorijas vēsturi, 
iespējamiem piesārņojuma veidiem un nākotnes riskiem. Mazuta un 
šķidrā kurināmā uzglabāšana teritorijā uzsākta jau 1976. gadā.  
Šeit tika uzglabāts mazuts ne tikai Cēsu katlumājas vajadzībām, bet 
arī visam apkārtējam reģionam. Kurināmā uzglabāšanai teritorijā 
izvietotas 4 lielas metāla tvertnes ar kopējo ietilpību 5000 tonnas. 
Mazuta un šķidrā kurināmā uzglabāšana šeit tika izbeigta 
deviņdesmito gadu sākumā. Minētā teritorija iekļauta potenciāli 

piesārņoto vietu sarakstā, jo ir ļoti liela varbūtība, ka naftas produkti ir piesārņojuši augsni. Turklāt 
šeit joprojām izvietotas naftas produktu tvertnes, kurās uzkrājušās daudzi desmiti tonnu naftas 
produktu atlieku. Iespējams nopietns risks, ka šo tvertņu saturs, tām korodējot, var nokļūt apkārtējā 
vidē.  
Semināra turpinājumā Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra ģeologs Uldis Nulle iepazīstināja 
klātesošos ar grunts piesārņojuma paraugu ievākšanu, 
praktiski demonstrējot to semināra dalībniekiem. Kopumā 
paraugi atbilstoši metodikai tika ievākti 4 vietās. Vienā no 

paraugiem vizuāli bija 
vērojams naftas produktu 
piesārņojums. Papildus 
tam visi paraugi tiks 
analizēti akreditētā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra laboratorijā. 
Projekta „Becosi” ietvaros interesentiem š.g. 11. oktobrī būs 
iespēja apmeklēt arī laboratoriju, kur Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra speciālisti informēs par veicamajām 

analīzēm paņemtajiem grunts paraugiem. 
 
 


